
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
města Strakonice 

č. 1/2003 
 o Městské policii 

 
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo dne 26.2.2003 podle ustanovení § 10 písm. a), d) a § 35 
odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a vydává v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i), s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Strakonice zřizuje se 

Městská policie Strakonice (dále jen městská policie) jako orgán města. 
 
2. Činnost městské policie se řídí zákonem1).  
 
3. Základním úkolem městské policie je chránit veřejný pořádek, zajišťovat bezpečnost osob a 

jejich majetku a dbát na dodržování platných právních předpisů. 
 
4. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky. 
 
5. Sídlo městské policie je ve Strakonicích, ulice Komenského, č. p. 328. 

 
 

Čl. 2 
Řízení městské policie 

 
1. Městskou policii řídí starosta města (není-li řízením pověřen jiný člen zastupitelstva města), 

který zároveň jedná jménem města v pracovněprávních vztazích strážníků. 
 
2. Rada města může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie velitele 

strážníků. Žádný orgán nesmí zasahovat do činnosti městské policie bez vědomí starosty města. 
V době nepřítomnosti starosty města ho zastupuje místostarosta. 

 
3. Právo kontroly činnosti městské policie má starosta města i v případě, že je řízením   městské 

policie pověřen jiný člen zastupitelstva města. 
 
 

Čl. 3 
Organizace městské policie 

 
1. V čele městské policie je velitel strážníků jmenovaný radou města, který řídí činnost 

městské policie dle pravomocí přenesených na něj radou města. 
 

2.   Rada města může delegovat na velitele strážníků zejména následující úkoly: 
- organizování a vyhodnocování činnosti městské policie, 
- kontrola činnosti služby podřízených strážníků, 
- zajišťování zvyšování odborných znalostí, 



- odpovědnost za hospodárnost provozu a údržbu všech přidělených technických 
prostředků, 

- odpovědnost za dodržování služebního tajemství, předpisů v oblasti materiálního a 
finančního zabezpečení, 

- odpovědnost za dodržování zákonnosti při uložení a ochraně uložených služebních zbraní 
a střeliva, 

- odpovědnost za správné uplatňování pravidel odměňování v rámci platných předpisů, 
zajišťování plnění úkolů městské policie vymezených touto obecně závaznou vyhláškou, 
popř. vyplývajících z dalších usnesení rady města či zastupitelstva města. 

 
 

Čl. 4 
Strážníci 

 
1. Úkoly městské policie plní strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k městu. Počet 

strážníků stanoví na návrh rady města zastupitelstvo města. 
 

2. Strážníkem městské policie se může stát občan, který splňuje podmínky stanovené    
zákonem1). 

 
3. Podrobnosti o výkonu služby strážníka a o odměně za tuto službu stanoví pracovní a 

platový řád městské policie. 
 

4. Strážník je při výkonu svých práv a povinností veřejným činitelem. 
 

5. Strážníci jsou povinni při výkonu své činnosti postupovat v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem1). 

 
 

Čl. 5 
Stejnokroj 

 
Podrobnosti o stejnokroji, jakož i o jeho nošení jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou2). 

 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška 

města Strakonice o působnosti městské policie ze dne 9. 9. 1992. 
 

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.3.2003. 
 

 
    Ing. Pavel Pavel v.r.                                                Ing. Pavel Vondrys v.r. 
      místostarosta                                                                     starosta 
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Účinnost: 14.3.2003  
 


